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სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №5 

2012 წლის 30 იანვარი 

ქ. სენაკი 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 
   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, 

   სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

  1. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულება დანართი 

№1-ის შესაბამისად. 

  2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  3. დადგენილება გამოქვეყნდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

   საკრებულოს თავმჯდომარე             ბ. ნარმანია 

დანართი №1 
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1. გამგეობის იურიდიული სამსახური 
  1. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს გამგეობის 

სამართლებრივ მომსახურებას, გამგეობის ინტერესების სამართლებრივ დაცვას სასამართლოში, აგრეთვე 

სახელმწიფო ორგანოებთან და ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობისას. 

  2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, ამ 

დებულებისა და სენაკის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

  3. სამსახურის საშტატო რიცხოვნობა და მოხელეთა თანამდებობის დასახელება განისაზღვრება 

გამგეობის საშტატო ნუსხით, ხოლო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები – საკრებულოს დადგენილებით. 

  4. სამსახურს აქვს შტამპი, ბეჭედი და ბლანკი საკუთარი სახელწოდებით და სხვა საჭირო რეკვიზიტებით. 

  5. სამსახურის ადგილსამყოფელია: ქ. სენაკი, ი. ჭავჭავაძის ქ. №103. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
  1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და მოხელეებისაგან. 

  2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულებით და შესაბამისი თანამდებობრივი ინსტრუქციით, უფროსის არყოფნის 

შემთხვევაში სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს ერთ-ერთი მოხელე. 

  3. სამსახურის მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, შესაბამისი 

თანამდებობრივი ინსტრუქციებით და შინაგანაწესით. 

  4. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლების წესები განისაზღვრება გამგეობის 

დებულებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
 სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

  ა) გამგებლის, გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, 

სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას; 

  ბ) გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების 

მომზადებას, სამართლებრივ ექსპერტიზას და მათ ვიზირებას, სამსახურში შემოსული ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტების, ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევათა ოქმების და სხვა დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას 

მოქმედ კანონმდებლობასთან და სენაკის მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან; 

  გ) სამსახურში შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) განხილვას; 

  დ) თავის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის 
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ურთიერთობის წარმოებას გამგეობის სხვა სამსახურებთან, ტერიტორიულ ორგანოებთან, ადმინისტრაციულ 

ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან; 

  ე) საჭიროების შემთხვევაში, გამგეობის სამსახურებში მიმდინარე ადმინისტრაციულ წარმოებაში 

მონაწილეობას;       

  ვ) გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი აქტების მომზადებას; 

  ზ) გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სასამართლოში; 

  თ) გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო 

ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; 

  ი) მოქმედი კანონმდებლობით და სენაკის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 


